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Obec Jetřichov

V měsíci únoru byly zorganizovány na poslední chvíli Ostatky, které jsou předzvěstí
čtyřicetidenního půstu před velikonočními
svátky(21.3).Tradice byla zachována i
průvodem masek se zvaním na večerní
zábavu.

V neděli se pak na „Králáku“ uskutečnily závody dětí na bobech a lyžích. Pěkné
počasí přilákalo pouze 15 dětí, které se
zapojily do závodů za což byly odměněny
medailemi a cenou. Sponzory akce byli
Doležal Jaroslav, který zakoupil medaile,
pan Novák Jaroslav s cukrovinkami a pí.
Salabová, která dětem přinesla také nějaký
ten mls. Ceny byly zakoupeny z prostředku TJ.

Postřehy z veřejného zasedání obecního zastupitelstva ze 3. 3. 2005
Na programu jednání bylo schválení rozpočtu na rok 2005 a zpráva starosty obce.
Předseda finančního výboru přednesl výsledek hospodaření za rok 2004 a po té
návrh rozpočtu na rok 2005.

Zhodnocení plnění rozpočtu obce Jetřichov za rok 2004
1. Celkové příjmy : Kč 28. 609. 434,- Rozpočet : Kč 28. 932. 966,Z plnění jednotlivých příjmových kapitol činilo :
- příjmy daňové
Kč 2. 274. 002,- tj. 100,2 % roč.rozpočtu
- příjmy nedaňové
Kč 1. 194. 635,141,7 %
-„- příjmy kapitálové
Kč
38. 040,192,0 %
-„- přijaté dotace
Kč 24. 602. 390,100,0 %
-„Z uvedených údajů vyplývá, že příjmová část obecního rozpočtu k 31. 12. 2004 byla naplněna. Pozitivní je to především u daňových příjmu, což nebylo v minulosti obvyklé.
2. Celkové výdaje :
Kč 27. 912. 789,- Rozpočet : Kč 28. 407. 266,Z plnění jednotlivých kapitol činilo :
- pěstební činnost
Kč
147. 872,- plnění
98,5 %
- silnice
Kč
19. 370,48,4 %
- základní škola
Kč
2. 222. 370,99,9 %
- knihovna
Kč
8. 411,76,4 %
- kultura – KD
Kč
67. 974,27,7 %
- organizace SPOZu
Kč
6. 351,48,8 %
- tělovýchova
Kč
60,0,1 %
- bytové hospodářství
Kč
251. 309,86,6 %
- nebytové hospodářství
Kč
179. 431,103,3 %
- veřejné osvětlení
Kč
96. 146,82,8 %
- svoz komunálního odpadu
Kč
180. 053,97,3 %
- skládka na pasách
Kč
22. 666. 916,100,3 %
- péče o vzhled obce
Kč
166. 072,45,2 %
- požární ochrana
Kč
53. 048,56,4 %
- zastupitelstvo obce
Kč
321. 732,99,9 %
- volby
Kč
26. 314,100,0 %
- činnost místní správy
Kč
1. 132. 457,97,6 %
- úroky z úvěru
Kč
7. 783,77,8 %
- poslední splátka úvěru
Kč
325. 000,100,0 %
Rozpočet v tomto znění byl v měsíci únoru 2005 předložen k provedení každoročního účetního
auditu obce, který provedli pracovníci krajského úřadu – oddělení kontroly obcí.
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Rozpočet na rok 2005
Příjmy na rok 2005
1113
1111
1112
1121
1211
1341
1361
1511
4112

DPFO zvl.sazba
DPFO ze závislé činnosti
DPFO sam.výdej
DPPO
DPH
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. dotace ze stát.rozpočtu

40. 700,- Kč
623. 500,- Kč
279. 900,- Kč
753. 300,- Kč
1. 147. 800,-Kč
2. 800,- Kč
1. 000,- Kč
300. 000,- Kč
59. 830,- Kč
3. 208. 830,- Kč

1031 2111
3113 2111
3612 2132
3613 2132
3722 2111
6171 2111
3111
6310 2141
2142

Pěstební činnost-lesy
Škola
Bytové hospodářství
Nájmy nebyt. prostorů
Odpady
Místní správa-poskyt. služby
Prodej pozemků
Příjmy z úroků
Dividendy

17. 000,- Kč
30. 000,- Kč
400. 000,- Kč
100. 000,- Kč
100. 000,- Kč
30. 000,- Kč
10. 000,- Kč
10. 000,- Kč
2.000,- Kč
852. 000,- Kč
869. 366,- Kč

Zůstatek z roku 2004
Příjmy celkem včetně zůstatku z r. 2004
Výdaje na rok 2005
Pěstební činnost
1031 5169
Nákup služeb
Silnice
2212 5321
Pohonné hmoty
5331
Opravy a udržování
Knihovna
3314 5021
Ost. osob. výdaje
5169
Knihy
Ostatní kultura
3319 50212
Ost. osob. výdaje
5169
Nákup ostat.služeb
Zájmová činnost v kultuře
3392 5139
Nákup mater.
5151
Vodné
5153
Plyn

4. 930. 196,- Kč

155. 000,10. 000,50. 000,6. 000,5. 000,15. 000,15. 000,10. 000,5. 000,45. 000,3

5154
Elektr.energie
35. 000,5169
Nákup služeb
662. 296,Ostatní zál. kultury
13. 000,Tělovýchova
31. 000,Bytové hospodářství (Vodné, el.energie, služby) 811. 000,Nebytové prostory
100. 000,Veřejné osvětlení
110. 000,Sběr a svoz komunálního odpadu
300. 000,Péče o vzhled obce a zeleň
150. 000,Požární ochrana
114. 000,Zastupitelstvo (odměny)
380. 000,Činnost místní správy
1. 417. 050,Celkem

4. 930. 196,-

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a jeho podrobný rozpis byl vyvěšen na obecní vývěsce.
Neobsahuje v příjmové ani ve výdajové části dotace na skládku Pasa ani dotaci na provoz školského zařízení obce, jelikož tyto částky nejsou ke dni zpracování rozpočtu známy.
Ve srovnáním s příjmy za rok 2004 dochází k navýšení plánovaných příjmů v kapitole daňových příjmů o cck. 12%, v kapitole nedaňových (tzn. z příjmů z vlastní činnosti obce) nedochází k žádné plánované změně.
Na straně výdajů se v roce 2005 plánuje:
- zajištění oslav k výročí 750 let založení obce
- projekt na zřízení čističky odpadních vod a opravu sociálního zařízení na Bělidle čp. 139 a
140 ( v současné době se již zpracovává) + možná realizace v průběhu letošního roku
- oprava el.rozvodů ve společných prostorách čp. 124
- navýšení nákladů na svoz komunálního odpadu o cck. 12%, je zvažován nákup dalších
ukládacích kontejnerů
- v rozpočtu jsou též vyčleněny náklady na opravu stále se zvedajících parket v kulturním
domě (hledá se řešení)
Struktura výdajové kapitoly 3113 – základní škola – je tvořena:
- neinvestičními příspěvky okolním obcím na docházku našich žáků – 80. 850,- Kč
- neinvestičními příspěvky na činnost místní školy
1. dotace na platy, odvody na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek FKSP z důvodů chybějících žáků
150. 000,- Kč
2. dotace na mzdu účetní vč.odvodu
120. 000,- Kč
3. dotace na režijní výdaje (provoz školy)
140. 000,- Kč
Celkem náklady na místní škol. zařízení
410. 000,- Kč
V této částce nejsou náklady na el.energii a vytápění budovy, přesto tyto činí více než 10%
vlastních příjmů obce v tomto roce.
Dotace na platy zaměstnanců školy z důvodu chybějících žáků byla převzata z návrhu ředitele
školy, který vycházel ze současného chybějícího počtu žáků do měsíce srpna 2005 a dále od září
v jednotřídce bude chybět 1 žák pro naplnění daného stavu dle školského zákona.
př.finančního výboru Leier Petr
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V další části jednání obec.zastupitelstva informoval starosta obce o zajištění výběrového
řízení na ředitele ZŠ,
- o návrhu smlouvy s firmou P-Transport za účelem provozu autobusové linky na horní část
Jetřichova o víkendech a svátcích s úhradou 15.000,- Kč,
- o prodeji pozemků, kde zároveň požádal zastupitele o souhlas s návrhem prodeje za požadovanou slevu od žadatelů na odhadní ceně a to: p.Školníkovi za 10.000,- Kč p. Dubskému za 7.000,Kč, - p. Rozum vzhledem k nízké ceně o slevu nežádal. Rovněž o slevu nežádal ani p. Fridrich.
- starostou obce byla přednesena také žádost o příspěvek organizaci zdravotně postižených
v Broumově a Meziměstí

Usnesení obecního zastupitelstva z veřejného zasedání ze dne 4.3.2005
OZ souhlasí s provedeným auditem k hospodaření obce Jetřichov
OZ souhlasí rovněž s výsledkem hospodaření za rok 2004 a s rozpočtem na rok 2005
OZ souhlasí se smlouvou firmy P-Transport na úhradu autobusové linky
OZ souhlasí s prodejem pozemků p. Školníkovi a Dubskému za sníženou cenu
OZ souhlasí aby pozemek č.177 o velikosti 137m2 (u staré hasičské zbrojnice), byl prodán
Polákové Renatě za symbolickou cenu 100,- Kč
OZ souhlasí s poskytnutím příspěvku organizaci zdravotně postižených v Broumově a
Meziměstí á 1.000,- Kč na jednoho člena z obce Jetřichov.

Zápis z pedagogické porady Z Š ze dne 31. 1. 2005
Informace o stavu žactva k 1. 2. 2005
Základní škola- tř. učitel 2. tř. Jan Hübner.- 10 žáků(1.,2. a 5. post.roč.)
1. ročník – 3 žáci
2. ročník
Mikuláš Pelán
Ladislav Král
Michal Doležal
5. ročník – 6 žáků
Amanda Mikulcová
Markéta Cagáňová, Ondřej Pelán, Eliška Králová
Jana Marešová, Štěpán Drlík, Jakub Božík
Základní škola – 5 žákůtř.uč. 1.tř. Marie Novotná
2 ročník – 3 žáci
Martina Nováková, Valerie Repašová, David Mareš
4. ročník – 5 žáků
Martin Doležal, Lukáš Veverka, Matouš Doležal, Josef Vlach, Ondřej Rozum
Současný stav žactva – 18 žáků (3+4+5+6)
Prospěch v I pololetí 2004/2005-neprospěla v jazyce českém Markéta Cagáňová a Valerie Repašová, nutná zvýšená péče, absenci nemá-omluvitelnost mnoha hodin je však velmi sporná. V případě zhoršení situace bude řešeno ve spolupráci s MěÚ Meziměstí.
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Chování-bez větších problémů, nikdo nemá sníženou známku z chování.
Výhled stavu žactva pro příští školní rok:
Vzhledem k nutnosti přechodu žáků 4. a 5. post. ročníku do škol v Broumově a Meziměstí je
existence 2třídní školy neudržitelná- ze zákona by měla mít 26 žáků.
V úvahu připadá tedy jednotřídka – zákon předepisuje 13 žáků, obec má v pravomoci rozhodnout v toleranci 4 žáků za předpokladu závazku doplacení chybějících prostředků na mzdy, odvody a FKSP. To znamená minimální počet 9 žáků-. – Je předpoklad, že těchto 9 žáků máme.
K zápisu do 1 ročníku se dostavili 2 žáci, do 2. ročníku postoupí 3 žáci, do 3. ročníku 4 žácicelkem tedy 9 žáků.
Koho můžeme po prvním pololetí pochválit ?
Ve tř.p. uč. Hübnera :
V jazyce českém je nejlepší Eliška Králová,
v matematice Ondra Pelán,
ve čtení Kuba Božík,
nejlépe píše Jana Marešová,
nejlépe kreslí Štěpán Etlík,
z prvňáčků nejlépe čte Míša Doležal, nejlépe píše Amanda Mikulcová,
v tělesné výchově vyniká Markéta Cagáňová,
nejhodnějším žákem je Miky Pelán
Ve tř. p. uč. Novotné pochvalu zasluhuje :
Martin Doležal – vyniká mezi žáky 4. ročníku ve všech předmětech, je nadaný, pracovitý,
pilný zodpovědný a přesný.
Pilný a pracovitý ve 4. ročníku je i Ondřej Rozum, který má také samé jedničky. Velmi dobrý je
v matematice i Matouš Doležal.
Ve druhém ročníku si zaslouží pochvalu za své vědomosti, pracovitost i ukázněnost snaživá
Martina Nováková, která pracuje jen na samé jedničky.
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Rozpis lékařů na stomatologickou službu
05. - 06.03. MUDr. Neoral L.
12. - 13.03. MUDr. Blažek D.
19. – 20.03. MUDr. Kapitán L.
26.03. Bc. J.N.Ogriščenko
27.03. MUDr. Ogriščenko
28.03. MUDr. Růžička Lad.
02. - 03.04. MUDr. Blažek D.
09. –10.04. MUDr. Neoralová J.

17.listopadu 291, Police n.M.
17.listopadu 388, Police .M.
5.května 14, Meziměstí
ZSVeba Olivětín 66
ZSVeba Olivětín 66
poliklinika Broumov
17.listopadu 388, Police n.M.
Horní 109, Teplice n.M.

491 541 654
491 543 844
491 582 381
491 502 425
491 502 425
491 521 839
491 543 844
491 581 394

Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hod.
Svoz popelnic v měsíci březnu a dubnu 2005
Březen

14.03.05 a 28.03.05
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Duben

11.04.05 a 25.04.05

Dobročinný fond pro Broumov a okolí
Dobročinný fond odsouhlasil prodloužení věkové hranice od 55 let do 60 let.
Zájemci se mohou přihlásit u výběrčí fondu pí.Pejchalové Květy, Jetřichov Bělidlo 136. Roční
členský příspěvek činí 15,-Kč a výběr za jednoho zemřelého člena jsou 3,-Kč. Jedenkráte do
roka (vždy v březnu) se koná výroční schůze pro všechny členy v požární zbrojnici v Meziměstí.

Činnost jetřichovské knihovny v roce 2004
V roce 2004 bylo v obecní knihovně zapsáno 26 čtenářů, kteří si během roku přišli 162 krát pro
knížky. Celkem bylo zapůjčeno 574 knížek. V naší knihovně máme celkem 1429 knih, z toho
bylo v loňském roce zakoupeno 12 knih v celkové částce 2.411,-Kč. Dále máme zapůjčené knihy z knihovny v Meziměstí, které dle potřeby vyměňujeme. Většinou máme krásnou literaturu
různých žánrů, dle speciálního požadavku čtenářů je možnost zapůjčení i z Náchoda.
Je velká škoda, že nechodí více čtenářů z řad dospělých a hlavně dětí a raději tráví hodně času u
televize. Vždyť kniha rozvijí jak obrazotvornost, tak i větší slovní zásobu dětí a někdy i dospělých.
Knihovna je otevřena je otevřena každé pondělí odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší
Jitka Köhlerová

Společenská kronika
15. 3. dovrší 80-ti let výročí pan Štauda Ladislav, dlouholetý občan Jetřichova, a
který v současné době pobývá v domově důchodců v Polici nad Metují
7. 3. oslavil své půlkulaté výročí svého narození pan Václav Pumr, Jetřichov 113
7. 3. také své kulaté narozeniny Hornychová Liana, Jetřichov 138,
8. 3. p.Vacek Stanislav, Jetřichov 217
9. 3. pí. Krupičková Ludmila, Jetřichov 137
29. 3. pí. Anna Prouzová z Jetřichova 92.
Všem jmenovaným oslavencům přejeme do dalších let mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním životě.

Kolaři pozor – v měsíci dubnu (záleží na počasí), se připravuje 1 ročník „Memoriálu Jirky Němečka“ dvěma okruhy po cestách, kterými brázdil ve svých volných
chvilkách a kde získával svoji fyzičku. První okruh bude pro kolaře zdatné a druhý
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hy pro méně zdané. Doufáme, že podpoříte tuto aktivitu svoji účastí. Podrobnější informace budou plakátovány.
A co se připravuje v nejbližších dnech měsíce března ?
18. 3. 2005 je připraveno posezení důchodců v kulturním domě, kde na programu je vystoupení
žen ze Suchého Dolu u Police nad Metují s programem „Módní přehlídka“. Jedná se o ukázku
- průřezem módy minulého století, kde na své si přijdou nejen ženy, ale i muži. Program je doprovázen hudbou a vtipným průvodním slovem.
Občerstvení káva a zákusek. Začátek od 17 hod. Jako při minulém posezení s důchodci,
bude zajištěn svoz účastníku hasičským dopravníkem. Podrobnější informace budou plakátovány.
19. 3. 2005 připravuje tělovýchovná jednota již tradiční „Dětský karneval“, na které zve co nejširší dětskou veřejnost i se svými rodiči. Začátek ve 14 hod. Hudební produkce je zajištěna
broumovským diskžokejem Petrem Faltou. Vstupné dobrovolné. Žádáme sponzory, kteří jsou
ochotni přispět do dětského karnevalu nějakou cenou nebo mlsem, nechť tyto dary přinesou na
obecní úřad, případně přímo na akci do kulturního domu. Organizátoři předem děkují.

Výzva k občanům Jetřichova

Obecní zastupitelstvo vyzývá občany o pomoc při zajištění adres starousedlíků, kteří se v obci narodili, nebo dlouhodobě pobývali.
Obecní zastupitelstvo potřebuje tuto informaci pro připravované oslavy k 750
výročí založení obce, které by se měly uskutečnit 10 – 11. září 2005. V případě, že by
jste o někom věděli a znali adresu kam nebo na koho se obrátit,sdělte to prosím na
obecní úřad.

Rád bych uvedl několik postřehů s využitím lyžařského vleku na kopci “Králáku“. Po
vzájemné dohodě s majitelem pozemku p. Králem byl postaven na vlastní náklady majitele
p.Doležala lyžařský vlek, s možnosti využití všem zájemcům lyžování ať zdatnějším či méně
zdatným, kteří se chtějí tomuto lyžařskému kouzlu naučit, hlavně pro dětí z Jetřichova. Vzpomínám na doby, kdy parta nadšenců TJ Sokola, vybudovala kluziště a kde hlavně děti získávaly
první krůčky na bruslích, nebo kdy z nadšení Toníka Vávry, nebylo děcka, které by nemělo doma běžky aby se mohlo zúčastnit akcí pořádaných sokolem v běhu na lyžích. A tak bych mohl
pokračovat. Veškerý provoz zajišťuje pan Doležal - majitel vleku na své vlastní náklady jen
proto, že je fanda tohoto sportu, ale hlavně aby jetřichovské děti získaly první základy lyžování.
Myslím si, že si přinejmenším zaslouží obdiv a poděkování.
za TJ Sokol Falta
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Vydává kulturní, školská komise a sociální při OZ Jetřichov nákladem 200 ks
Informace a příspěvky na tel. 491 582 425, 724 224 960 nebo elektronickou poštou na
jetrichov@tiskali.cz, případně : falco-vyroba@cbox.cz
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